
NABÍDKA FILMŮ PRO 2. STUPEŇ ZÁKL. ŠKOL 

A STŘEDNÍ ŠKOLY 
• Minimální počet platících návštěvníků na projekci je 30 osob. 

• Při školní projekci platí zákaz konzumace potravin, pochutin a nápojů. 

• Platba probíhá v hotovosti na místě či převodem (dle předchozí domluvy), cena vstupenky od 80 

Kč 

Termíny rezervujte, dotazy směřujte na tyto kontakty: email: info@kino99.cz, reditel@kino99.cz, 

telefon: 321 720 730. 

Objednat lze představení také z aktuálního programu v konkrétním měsíci nebo i starší tituly. 

Vstupné se pak odvíjí od data premiéry a podmínek distributora filmu. 

 

 

 

ANDÍLCI ZA ŠKOLOU 

98 min | přístupný | česká verze 

Původní český muzikál z hudební dílny Michala Davida, který se úspěšně hrál v Divadle Broadway. 

Film obsahuje na rozdíl od divadelního muzikálu mnoho dalších dějových linek a také zcela nové 

písně a hudbu, psanou speciálně pro tento film! 

 

 



 

ANTROPOCÉN: EPOCHA ČLOVĚKA 

87 minut | přístupný | české titulky  

Dechberoucí snímky názorně ukazují dopad lidstva na naši planetu. Dokumentární film, v němž se 

vědecké poznání protíná s uměleckým vyjádřením, který nedidaktickým způsobem zachycuje 

kritický okamžik v geologické historii a přináší provokativní a nezapomenutelnou podívanou, 

svědčící o míře, jakou si my jako lidé podrobujeme planetu.  

 

 

CESTA DO PRAVĚKU  

93 minut | přístupný | česká verze  

Snad nejslavnější dílo režiséra Karla Zemana. Film ukazuje prehistorická stadia vzniku Země, flory a 

fauny. Nález pravěké zkameněliny je pro čtyři zvídavé kluky výzvou k výpravě do dávné minulosti, 

postupně proplouvají dobou ledovou přes třetihory a druhohory až na samý počátek života na 

planetě Zemi.  

 



CESTA DO ŠKOLY  

77 minut | přístupný | české titulky  

Čtyři děti, čtyři osudy, jediný cíl – budoucnost. Dětské protagonisty snímku, žijící ve čtyřech 

různých koutech světa, spojuje společná touha po poznání. Uvědomují si, že jedině studium jim 

může otevřít bránu k lepší budoucnosti, a proto se každý den vydávají na dlouhou a strastiplnou 

cestu za vzděláním.  

 

 

ČERNÝ PETR  

89 minut | přístupný | česká verze  

Snímek Černý Petr z roku 1963 se natáčel v Kolíně a díky digitalizaci je zpět v kinech. 

 



GOGO  

87 minut | přístupný | české titulky  

Bylo nebylo, v jedné keňské vesnici žila Gogo, nejstarší školačka na světě... Když Priscilha 

Sitieneiová, řečená Gogo (tedy babička), nastoupila v 94 letech do vesnické školy v Ndalatu, stala 

se nejstarší školačkou na světě. S podporou svých 54 pravnoučat a celé školy si stanovila cíl: složit 

závěrečnou zkoušku a dokázat, že učit se můžeme v každém věku. 

 

 

HAVEL 

105 minut | nevhodný do 12 let | česká verze 

Co byste obětovali pro pravdu a lásku? Celovečerní film Havel přináší příběh jedné z 

nejvýraznějších osob naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě nebyl slavnou 

osobností. „Portrét státníka nečekejte,“ slibuje režisér Slávek Horák. Film se soustředí na Havlův 

bouřlivý osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc, pronásledování, věznění a 

také milostné vztahy, vlastní pochyby a humor. 



HOVORY S TGM 

80 minut | přístupný | česká verze |  

Film o vzniku legendární knihy, která dává otázky i odpovědi mnoha životním tématům. Stejně jako 

se stejnojmenná kniha stala povinnou školní četbou, tak jsou zfilmované rozhovory Karla Čapka s 

prezidentem Masarykem vynikající příležitostí ke školní projekci.  

 

 

JAK JSME HRÁLI ČÁRU 

102 minut | přístupný | česká verze |  

Naše nedávné dějiny viděné dětskýma očima... Kdy komunistický stát rozděloval rodiny, trestal 

nevinné a vstupoval do každodenního života všech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HRANICE ODVAHY 

95 MINUT | přístupný | český dabing, české titulky  

Píše se podzim roku 1942, a přestože okupované Norsko strádá vlivem materiálního nedostatku a 

válečných restrikcí, desetiletá Gerda a její bratr Otto se těší na (jakkoli skromné) Vánoce. Pak si 

však pro jejich rodiče přijde policie a opuštěné děti navíc zjišťují, že se ve sklepě jejich domu 

ukrývají dvě židovské děti, sourozenci Daniel a Sarah. Mají je opustit a odejít do bezpečí k tetě? 

Anebo naplnit záměr svých rodičů a provést je hlubokými lesy za švédskou hranici, na neutrální 

území, kde by děti byly v bezpečí? Rázná Gerda má jasno hned a váhavému Ottovi nezbývá než se 

přidat. Čeká je cesta, na níž kromě nástrah zimní přírody musejí překonat i vzájemné rozpory a 

nedůvěru a rozeznat, kdo z dospělých jim chce pomoci a kdo je zradí. 

 

 

JAN WERICH: KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE... 

105 minut | přístupný | česká verze |  

Po čtyřech desetiletích od smrti jedné z největších legend českého divadla Jana Wericha vznikl jeho 

první velký filmový dokumentární portrét. Dokument s názvem přináší strhující životní příběh této 

herecké legendy. Svobodné myšlení v nesvobodné společnosti přinášelo Werichovi mnoho úskalí a 

tato myšlenka prochází celým filmem. 

  



JIZERSKÉ HORY 

85 minut | přístupný | česká verze  

Málokteré pohoří v České republice poznamenala činnost člověka tak, jako Jizerské hory. Přestože 

dnes patří k často vyhledávaným cílům turistů, skrývají i mnohá tajemství, za kterými se tvůrci 

vydali. Natáčeli nejmodernějšími technologiemi jak české, tak polské straně hor. Film vypráví 

příběh Jizerských hor od jejich vzniku až po současnost. Tvůrci mapovali živou i neživou přírodu, 

místa protkaná hustou sítí turistických tras, ale především ta, kam žádné cesty nevedou. Pořídili       

i unikátní záběry z podzemí.  

  

 

KRAJINA VE STÍNU 

135 minut | nepřístupný do 15 let | česká verze|  

Film režiséra Bohdana Slámy je kronikou lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami 

třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století. Hrdinové filmu čelí nacismu i komunismu, 

každý z nich se s jejich přísliby a hrůzami vyrovnává jinak. V popředí příběhu pak stojí osud jedné 

rodiny, na kterou předválečná doba, válka i události po válce dopadají vždy plnou silou. 

 

 



ZPRÁVA 

99 minut | nevhodný do 12 let | české titulky | 
Druhá světová válka, 7. duben 1944. Pro tisíce vězňů z celé Evropy ve špinavých barácích a s jídlem 

na příděl den jako kterýkoliv jiný. Film zachycuje skutečný hrdinský čin a jeden z nejvýraznějších 

zápisů československých občanů do světové historie vedoucí k záchraně desetitisíců lidských 

životů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

KRKONOŠE 

90 minut | přístupný | česká verze |  

Dokument o nejvyšším českém pohoří je vzdělávacím dílem i oslavou krkonošských krás. Názornou 

formou doplňuje a rozšiřuje učivo vzdělávání, jak na prvním tak druhém stupni. 

 

 



KYTICE 

81 minut | nevhodný do 12 let | česká verze | 

Filmová verze díla K. J. Erbena, jednoho z nejznámějších děl české literatury, v atraktivní podobě    

s novým obrazem i zvukem. 

 

 

MASARYK 

106 minut | nevhodný do 12 let | český dabing|  

Dramatický příběh, věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího československého ministra 

zahraničí, Jana Masaryka, se vrací do doby těsně před druhou světovou válkou. 

 



MILADA 

124 minut | přístupný | česká verze |  
Film Milada je inspirován osudem a životem JUDr. Milady Horákové, který se dotkl mnoha lidí. 

Odehrává se v letech 1937–1950 a vypráví příběh ženy, v jejímž životě byly morální principy 

zakořeněny tak silně, že se často ve svých rozhodnutích řídila více svým svědomím než srdcem, a to 

i za cenu ohrožení vlastní rodiny a sebe sama. 

 

 

MILAN KUNDERA: OD ŽERTU K BEZVÝZNAMNOSTI 

95 minut |přístupný | český dabing |  

Proč dílo Milana Kundery tak zaujalo po celém světě? Proč odešel do Francie a začal psát ve 

francouzštině? Co je za tím, že bránil překladům svých posledních románů do češtiny? Dokument o 

Kunderově díle nás zavede do rodného Brna, do dob, kdy studoval a učil na FAMU, nebo do 

normalizace, kdy mu bylo bráněno v tvorbě... 

 

 



PLANETA ČESKO 

81 minut | přístupný | český komentář | 

Dokumentární film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující 

dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela zblízka. 

 

 

 

PO STRNIŠTI BOS 

111 minut | přístupný | česká verze |  

Film čerpá ze vzpomínek na dětství, které prožil Zdeněk Svěrák za války na venkově. Námětem 

zapadá do řady filmů Obecná škola, Kolja a Vratné lahve, v nichž rodinná tvůrčí dvojice vypráví o 

různých fázích života mužského hrdiny na pozadí dějinných událostí. 

 

 



POSLEDNÍ ZÁVOD 

100 minut | přístupný | česká verze |  

Pravdivý příběh Hanče, Vrbaty a Ratha. Film vypráví příběh Bohumila Hančeho, který tragicky 

zahynul spolu s Václavem Vrbatou během lyžařského závodu na hřebenech Krkonoš, a z jejich 

příběhu se stala legenda. 

 

 

SMEČKA 

94 minut | přístupný | česká verze |  

Šikana, kyberšikana, zdravotní handicap, odlišný sociální status... Tento film se věnuje 

problematice přijetí nového člena se zdravotním handicapem do zaběhnuté sociální skupiny, jejíž 

členové se podílejí na fyzické šikaně, která následně přejde v kyberšikanu. Nový člen navíc pochází 

z prostředí, kde finance nehrají důležitou roli. Tvůrci se ve filmu soustředí na témata, se kterými se 

současní teenageři v nemalé míře potýkají – začlenění do kolektivu, šikana, ale také první 

romantické vztahy. 

 

 



ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ 

93 minut | nepřístupný do 15 let | česká verze|  

Film vznikl na základě stejnojmenného bestselleru spisovatele Josefa Formánka, se záštitou 

Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva dopravy, Národní protidrogové centrály a Rady vlády pro 

koordinaci protidrogové politiky. Film vypráví příběh o úspěšných mužích, kteří spadli až na samé 

dno, které se odehrává nejen v léčebně pro závislé na alkoholu, ale i na místech, odkud cesta do ní 

vedla.  

 

 

V SÍTI ZA ŠKOLOU 

64 minut | nevhodný do 12 let | česká verze | 

Speciální verze filmu V síti vhodná pro diváky už od 12 let, a to i bez doprovodu rodičů nebo jiné 

dospělé osoby. Oproti celovečerní verzi je film doplněn o praktické návody a komentáře hereček, 

které si zkušeností se sexuálním obtěžováním na internetu samy prošly. V SÍTI 15+ je verze pro 

studenty od 15 let | 3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Radikální 

experiment otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. 

 

 



ZÁTOPEK 

130 minut | přístupný | česká verze | 

Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, věnovaný nejen sportovnímu, ale i životnímu příběhu 

jednoho z největších světových atletů všech dob, čtyřnásobného olympijského vítěze, Emila 

Zátopka. Příběh o vítězstvích v lásce i ve sportu, k nimž je třeba především velké srdce. 

 

 

 

VLK A LEV: NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ 

99 minut | přístupný | český dabing | 

Velké a nečekané dobrodružství vlka a lva. V kanadské divočině svede osud dohromady mladou 

dívku s mláďaty dvou obávaných šelem a dá vzniknout přátelství, které nemá obdoby. Film natočil 

tvůrce úspěšného snímku „Mia a bílý lev“ Gilles de Maistre a je opět výjimečný tím, že se natáčel se 

skutečnými zvířaty a obešel se bez digitálních triků. 

 

 



JAN ŽIŽKA 

125 minut | nevhodný do 12 let | česká verze  

Film Jan Žižka vypráví o zrodu nejslavnějšího vojevůdce českých zemí. Na konci 14. století jsou 

Země Koruny české zmítány tyranií a násilím. Jan Žižka a skupina jeho žoldnéřů jsou najati na 

ochranu králova zástupce. Jan prokáže skvělé strategické a bojové schopnosti. Následně je pověřen 

službou pro samotného krále, Václava IV. 

 

 

 

Civilizace - Dobrá zpráva o konci světa 

81 minut | přístupný | česká verze 

Dokumentární film Civilizace - Dobrá zpráva o konci světa vypráví o proměnách velkých civilizací a 

jejich podobností s tou naší současnou. Přináší výpravnou reality show našeho vlastního kolapsu. 

Zatím všechny předešlé společnosti zanikly. Ale proč bychom my nemohli být první, kdo chod dějin 

změní? 

 



Cyrano 

124 minut | nevhodný do 12 let | české titulky 

Oceňovaný režisér Joe Wright představuje filmovým divákům dokonalou symfonii emocí, plnou 

hudby, romantiky a krásy. Film Cyrano přináší nové zpracování nadčasového příběhu o srdcervoucí 

lásce. Cyrano de Bergerac (Peter Dinklage), muž, který předběhl dobu, dokonale ovládá umění 

boje. Ve slovních přestřelkách poráží soupeře brilantními slovními hříčkami a při fyzických střetech 

šermířským mistrovstvím. Ale přesto sám o sobě pochybuje. Díky svému vzhledu je hluboce 

přesvědčen, že nikdy nemůže získat lásku přítelkyně, úchvatné Roxanne (Haley Bennett). Zatímco 

se odhodlává vyjádřit své city k ní, Roxanne se na první pohled zamiluje do Christiana (Kelvin 

Harrison, Jr.) 

 

 

13 minut 

85 minut | nevhodný do 15 let | česká verze 

Stojí ušetřená minuta času za lidský život? Inscenovaný dokument, který pojímá fenomén 

nepřiměřené rychlosti na českých silnících přes příběhy pěti viníků závažných nehod. 

Nový dokumentární snímek Víta Klusáka 13 minut vychází z jednoduché a o to účinnější úvahy: 

Nikdo z nás by se nechtěl stát viníkem závažné dopravní nehody. Nikdo z nás by nechtěl na vlastní 

kůži zažít okamžiky blížící se – a přitom úplně zbytečné smrti. Nikdo z nás by nechtěl do konce 

života žít s vědomím, že jsme někomu blízkému, či naopak úplně neznámému, sebrali život. 

Prostřednictvím pěti viníků tak snímek vypráví příběhy řidičů, kteří si výše uvedeným prošli a stále 

procházejí. Řidičů, kteří našli odvahu svou vinu přetavit do vzkazu, který se tak stává nejen 

nástrojem prevence. 

 

 



Děti Nagana 

98 minut | přístupný | česká verze 

Píše se rok 1998, v japonském Naganu právě vrcholí turnaj století. Češi vyhrávají a propuká davové 

šílenství. Dospělí získávají skoro ztracenou národní hrdost. Všechny malé děti chtějí být jako Jarda 

Jágr nebo Dominik Hašek. Mezi nimi je i Dom. Jedenáctiletý snílek, kluk z rozvrácené rodiny. Upíná 

se ke svému novému idolu. 

Dom by moc chtěl hrát hokej, ale jeho rodiče na to nemají peníze. A navíc ještě pochybují o 

synových schopnostech. Na radu svého dědečka si proto Dom spolu s kamarádem Honzou vybudují 

hokejbalový tým. Pojmenují ho “Šavle”, stejně 

jako Haškův domovský klub v Buffalu. 

Tým složený z nesourodých, podceňovaných dětí, 

začíná pracovat na velké výzvě. Porazit tým 

Rudých křídel z vedlejší vesnice a vybojovat si 

respekt. Po úvodním debaklu Šavle přebírá 

svérázný trenér a otec Honzy Karel (Hynek 

Čermák), bývalý extraligový hokejista. Vše 

postupně směřuje k odvetě. 

 

 

 

 

 

 



2. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A STŘEDNÍ ŠKOLY 

 

Minamata  
Drama 
USA, Japonsko, UK, SAE, 2021, 115 min 
Režie: Andrew Levitas 
Hrají: Johnny Depp, Hiroyuki Sanada, Jun Kunimura, Minami, 
Ryo Kase 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
 

William Eugene Smith (Johnny Depp) se proslavil jako fotoreportér druhé světové války. Na začátku 

sedmdesátých let ale žije samotářsky, odloučený od společnosti a rezignující na svou kariéru. Změna 

nastane, když jej redaktor slavného časopisu Life Robert Hayes vyšle do japonského rybářského města 

Minamata. Životy jeho obyvatel jsou zde totiž po desetiletí ohrožováno jedovatou rtutí, kterou do moře 

bezohledně vypouští chemická továrna. Smith se ponořuje do místní komunity, dokumentuje jejich úsilí 

za uznání viny a odškodnění. Smith vyzbrojen dává svým snímkům z toxické vesnice srdcervoucí lidský 

rozměr a jeho počáteční úkol se mění v životní poslání. Film vychází ze skutečného příběhu. 

 

Muž zbavený tíže  
Dokumentární film s hranými prvky  
ČR, 2021, 70 min 
Režie: Josef Císařovský  
Přístupnost: pro všechny 
 

Dílo Kamila Lhotáka představuje jedno z největších dobrodružství moderního umění 20. století. Režisér 

Josef Císařovský se vydává po jeho stopách. Hledá Lhotákovu tajemnou Ohradu snů a také zkoumá 

jeho touhu zbavit se zemské tíže. Pod zdánlivě prostými všedními výjevy obrazů Kamila Lhotáka se 

skrývá znepokojující magnetismus vzpírající se logickému vysvětlení. Film Muž zbavený tíže hledá 

dosud neznámé skutečnosti a snaží se je propojit do nových souvislostí. Režisér se s pomocí umělcova 

syna Kamila Lhotáka Juniora, publicisty Jana Králíka, autora monografií Libora Šteffka, sběratele a 

nakladatele Jana Dvořáka, tiskaře Martina Boudy a dalších pamětníků snaží hledat inspirační zdroje 

Lhotákovy imaginace i události, které ovlivnily nejen jeho výtvarnou cestu ale i samotný život. 

 

Léto patří rebelům 
Dobrodružný 
Slovensko/Německo, 2020, 90 min  
Režie: Martina Saková 
Hrají: Eliáš Vyskočil, Pavel Nový, Liana Pavlíková, Kaya Marie 
Möller, Szidi Tobias 
Přístupnost: pro všechny 
 

Léto je konečně tady! Jonáš se jako každý rok těší na svého dědu Bernarda, se kterým vždycky prožil 
ty nejlepší prázdniny. Letos je to ale jiné, z dědečka se stal pěkně nerudný chlapík. Jonáš má tedy před 
sebou velkou výzvu – musí dědovi vrátit chuť užívat si života. Teď jen musí vymyslet, jak na to. Díky 
tomu ho čeká bouřlivé léto plné dobrodružství, zážitků a nevšedních přátelství. 

 

Abstinent  
Drama, ČR, 2019, 78 min  
Režie: David Vigner 
Hrají: Josef Trojan, Jessica Bechyňová, Šimon Fridrich, Vasil 
Fridrich, Andrea Berecková, Kristýna Frejová 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
 

Adam měl život před sebou. Zbývalo mu jen dodělat maturitu, poslat přihlášku na vejšku. Ale to 
nespěchalo, byly to hlavně časy na pařbu s partou, na rande nebo na pivko či něco ostřejšího s 
kámošem. Adam byl přesvědčený, že má všechno pod kontrolou. Pití vnímal jako lék proti nudě, připadal 
si po něm odvázanější a vtipnější. Jenomže pak se to podělalo a přišel nevyhnutelný průšvih. Adam se 
nedobrovolně dostal do léčebny. Zde zpočátku vzdoruje. Negativní postoj k léčbě a i k vlastnímu životu 
Adamovi vydrží do chvíle, než se sblíží s empatickým terapeutem. Léčebna se pro Adama mění v 
útočiště a stává se místem sebereflexe události, která nenávratně změnila jeho život. 

 



Jiří Trnka: Nalezený přítel 
Dokument, ČR, Francie, 2019,  
Dokument je ve verzích 80 nebo 52 min  
Připojované filmy:  Pérák a SS 14 min, Ruka 17 min 
Česky a francouzsky, české titulky 
Režie: Joël Farges 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
 

V prosinci uplyne 50 let od smrti Jiřího Trnky, jednoho z českých nejvšestrannějších umělců. Film Jiří 

Trnka: Nalezený přítel je vyprávěn pohledem francouzského režiséra, který pátrá po osudu Jiřího Trnky, 

autora filmů jeho dětství. Sleduje Trnkovu cestu za světovým úspěchem až k jeho konfliktu s 

komunistickým režimem na sklonku života. Školy i kina díky spolupráci s Národním filmovým archivem 

mají příležitost tento snímek promítat i s jedním ze dvou výjimečných Trnkových krátkých filmů. K 

projekci dokumentu si budou moci vybrat a objednat buď kreslený film Pérák a SS nebo jeho loutkový 

snímek Ruka z roku 1965. Samotný dokument Jiří Trnka: Nalezený přítel je pro školní projekce k 

dispozici ve dvou stopážích: 52 a 80 min. 

 

Ani ve snu! 
Romantický / sportovní 
ČR, Slovensko, Bulharsko, 2016, 79 min  
Režie: Petr Oukropec 
Hrají: Barbora Štikarová, Klára Melíšková, Jan Vondráček, 
Ivan Martinka, Toman Rychtera, Adam Mišík a parkouristé  
Přístupnost: pro všechny 
 

Laura je hbitá, mrštná a paličatá holka. Touží se dostat do party parkouristů a při tom ji zaskočí láska, 
kterou pocítí k jednomu z nich, k Lukymu. A začne žít dvojí život: Ve fantazijním světě komických a 
romantických vizí jí Luky patří, v realitě ale její snaha se s ním sblížit skončí karambolem. Ve chvíli, kdy 
se oba její světy propojí, se Laura musí rozhodnout. Buď bude nadále snít, nebo se dokáže poprat se 
svým skutečným životem. Film se odehrává v prostředí parkouristů, mladých lidí, kteří se snaží posouvat 
hranice fyzických schopností vlastního těla. Jejich životní styl, schopnost zdolávat téměř jakékoliv 
překážky, jim přináší svobodu. Parkour je tak pro teenagery synonymem nezávislosti. 

 

Z Paříže do Paříže  
Drama 
Francie, Kanada, 2017, 110 min  
Režie: Christian Duguay  
Hrají: Dorian Le Clech, Batyste Palmieri, Patrick Bruel, Elsa 
Zylberstein, Christian Clavier 
Přístupnost: pro všechny 
Český dabing  
 

Dva malí bratři Maurice a Joseph utíkají z Paříže na jih Francie. Neprožívají však obyčejné klukovské 
dobrodružství – jsou totiž židé a žijí v nacisty okupované zóně. Jejich cesta je jedinou možností, jak si 
můžou zachránit život. Film byl natočen podle stejnojmenné autobiografické předlohy Josepha Joffa, 
který vypráví tento napínavý a dojímavý příběh ze svého života bez veškeré sentimentality. Malí 
hrdinové si totiž při tom všem dokázali uchovat dětství, v němž zůstalo místo i na klukovská 
dobrodružství. 

 

Pátá loď 
Drama, ČR, Slovensko, 2017, 85 min 
Režie: Iveta Grófová  
Hrají: Vanessa Szamuhelová, Matúš Bačišin, Johanna 
Tesařová, Katarína Kamencová 
Přístupnost: pro všechny 
Slovenské znění 
 

Pátá loď je příběhem dětského dobrodružství, svět dospělých viděný dětským pohledem, tedy i s tím, 
co dospělí nevidí. Vypráví příběh dětí, které se bezpečněji než doma cítí na ulici, kde hledají záchranné 
čluny mezi pohádkou a drsnou realitou. Taková je i Jarka. Je jí deset a má mámu, která nechce být 
mámou. Jarka zoufale hledá lásku a nachází ji, když se rozhodne nahradit matku dvěma batolatům, s 
kterými se ukryje v opuštěné zahradní chatce. Spolu s chlapcem Kristiánem si takto vytvoří dětskou 
rodinu, dobře ukrytou před očima dospělých. Svůj svět v zahradě, který si na chvíli dokázali vytvořit, a 
pouto, které mezi nimi vzniklo, si odnášejí do života jako cosi tajemně čistého a trvalého.  



STŘEDNÍ ŠKOLY 
 

Arvéd 
Drama 
ČR, 2022, 120 min 
Režie: Vojtěch Mašek 
Hrají: Michal Kern, Saša Rašilov, Martin Pechlát, Jaroslav 
Plesl, Vojtěch Vodochodský 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
 

Film Arvéd vypráví o tom, kam až jsme schopni zajít, abychom dosáhli svého cíle. Jiří Arvéd Smíchovský 
byl hermetik, okultista, vyznavač černé magie, mimořádně vzdělaný člověk s geniální pamětí, který byl 
ochoten jít až k hranicím samotného pekla. Za války jako nacistický konfident zachránil před 
koncentračním táborem Štěpána Plačka. Po válce se jejich role otáčí, Plaček zařídí, že soud za 
spolupráci s nacisty nepožaduje pro Arvéda smrt, ale odsuzuje jej pouze na doživotí. Tím vzájemné 
služby nekončí. Plaček jako vyšetřovatel státní bezpečnosti využívá Arvéda ke svým cílům, k 
usvědčování nepohodlných osob. Hra o duši vstupuje do finále. 
 

Co jsme komu všichni udělali? 
Komedie 
Francie/Belgie, 2022, 98 min  
Režie: Philippe de Chauveron 
Hrají: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi 
Sadoun, Frédéric Chau 
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
český dabing i francouzsky s českými titulky 
 

Když se Claudouvi a Marii podařilo přesvědčit rodiny dcer, aby neopouštěli Francii, nečekali, že všichni 
skončí v jejich malebném Chinonu a budou je mít pořád za krkem. Za starostlivost se jim dcery i s 
rodinami chtějí odvděčit a využijí k tomu to, že Claude a Marie slaví čtyřicet let společného života. 
Začnou připravovat velkou oslavu, a protože musí být opravdu pořádná, pozvou do Francie i rodiče 
svých manželů. Claude a Marie tak budou muset pod svou střechou přivítat rodiče zeťáků. Tento 
„rodinný“ sraz slibuje, že bude hodně bohatý na nejrůznější události.  

 

Mimořádná událost 
Komedie  
ČR, 2022, 102 min 
Režie: Jiří Havelka 
Hrají: Jana Plodková, Igor Chmela, Jenovéfa Boková, Jaroslav 
Plesl, Alois Švehlík, Ctirad Götz, Tereza Marečková, Václav 
Kopta, Marie Ludvíková 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
 

Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve vlaku, který nikdo neřídí? Odpověď na tuto otázku hledá Jiří 
Havelka, režisér a scenárista diváckého hitu Vlastníci. Komedie Mimořádná událost se volně inspirovala 
skutečným příběhem „splašeného vlaku“, který ujel svému strojvůdci i s cestujícími před pár lety na 
Českomoravské vrchovině. Jiřímu Havelkovi nešlo o věrnou rekonstrukci případu, ale o další zábavný 
ponor do světa úplně normálních lidí, kteří se ocitnou v extrémní situaci. 
 

Identita ES 
Dokument s hranými prvky 
ČR, Slovensko, Kanada, 2022, 118 min  
Režie: Alena Činčerová  
Přístupnost: pro všechny 
 

Identita ES přináší neuvěřitelný příběh Emila Skamene, jednoho z nejuznávanějších světových 
imunologů, který celý život zasvětil odhalování tajemství genů a přitom sám neznal svou vlastní identitu. 
Jen souhrou náhod ve třiceti letech zjistil, že je někým úplně jiným. Narodil se jako Emil Kleiner, dítě 
židovských rodičů žijících v haličské Bučači. Rodiče zahynuli při pogromu v roce 1943. Krátce před smrtí 
však dokázali zařídit, že osmnáctiměsíční syn byl neuvěřitelně dramatickou cestou a s pomocí nejméně 
pravděpodobného muže dopraven do Prahy. Z 16 000 bučačských Židů přežili válku jen čtyři. Profesor 
Skamene je jeden z nich. Za jeho celoživotním snažením stojí touha dokázat, že stálo za to ho zachránit. 



Bože, ty seš hajzl 
Komedie/drama 
Německo/Belgie, 2020, 98 min  
Režie: André Erkau 
Hrají: Sinje Irslinger, Til Schweiger, Max Hubacher 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Německy s českými titulky i český dabing 
 

Co dělat, když zjistíte, že už vám v životě nezbývá tolik času? Budete jako chudinka brečet v koutě a 
čekat na zázrak, anebo to nejlepší z vašeho plánovaného života vměstnáte do těch posledních dní? 
Šestnáctiletá Steffi má jasno. Navzdory vyděšeným rodičům a tlaku okolí, že by se měla jít ihned léčit, 
na nic nečeká a udělá něco naprosto impulzivního, přestože vždycky byla hodná holka. Nasedne do 
auta a tajně se vydá s cizím klukem Stevem na cestu do Paříže za svou láskou. Na co čekat, no ne? 
 

Jak býti dobrou ženou 
Komedie/drama 
Francie/Belgie, 2020, 108 min  
Režie: Martin Provost  
Hrají: Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky  
Přístupnost: pro všechny 
Francouzsky s českými titulky (DCP), český dabing (MP4) 
 

60. léta na poklidném francouzském maloměstě. Paulette a její manžel Robert provozují soukromou 
školu pro dospívající dívky. Cílem výuky je vychovat z dívek dokonalé manželky připravené oddaně 
sloužit svým manželům. Po Robertově náhlém odchodu z tohoto světa Paulette zjistí, že jsou na pokraji 
bankrotu. Při jednání v bance se nečekaně setkává s Andrém, svou první láskou. Navíc začínají být 
poněkud jiné i jejich studentky. Přemýšlí o svobodě, nezávislosti a dokonce mají i vlastní názory a cíle. 
V této situaci se celá škola připravuje na účast v celostátní soutěži zaměřené na dokonalé řízení chodu 
domácnosti, kvůli níž je čeká cesta do Paříže. Tam právě propukají velké studentské bouře, které 
navždy změní celou Francii. 

 

Jiří Suchý - Lehce s životem se prát 
Dokument 
ČR, Slovensko, 2019, 102 min  
Režie: Olga Sommerová  
Hrají: Jiří Suchý, Jitka Molavcová, Ondřej Suchý, Jakub 
Suchý, Karel Gott, Irena Zlámalová, divadlo SEMAFOR 
Přístupnost: pro všechny 
 

Muž mnoha řemesel, herec, spisovatel, režisér, libretista, skladatel, textař, grafik, scénograf a kostýmní 
výtvarník, a navíc ředitel divadla. Především legenda české kultury, která ovlivnila několik generací. To 
je Jiří Suchý, o jehož životní cestě, mnohdy nelehké, natočila dokumentární film Olga Sommerová. 
Film se více věnuje umělcovu životu. Hlavním cílem bylo vytvořit atraktivní životopisný a tvůrčí portrét 
Jiřího Suchého jinak, než jak byl doposud prezentován. Film ho představí v archivních záběrech, ale 
soustředí se i na jeho současnou tvorbu, a situace z profesního a osobního života. 

 

Staříci  
Drama 
ČR, Slovensko, 2019, 85 min  
Režie: Martin Dušek, Ondřej Provazník 
Hrají: Jiří Schmitzer, Ladislav Mrkvička 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
 

Dva bývalí političtí vězni ve stařeckém věku se vydávají napříč republikou. Jejich cílem je vypátrat a 
zabít komunistického prokurátora z 50. let, který nebyl za své činy nikdy potrestán. Příběh je volně 
inspirovaný skutečnými událostmi z přelomu tisíciletí, kdy se jednaosmdesátiletý politický vězeň 
Pravomil Raichl spojil se svým starým kamarádem z kriminálu a s jeho pomocí chtěl na veřejnosti 
demonstrativně zastřelit Karla Vaše, zločinného komunistického prokurátora z 50. let. Mstitelé si 
stanovili datum na den výročí komunistického puče, ale večer před vykonáním pomsty válečný hrdina 
Raichl zemřel. Ve filmu se však tvůrci rozhodli jeho misi doopravdy odstartovat. 

 



Nikdy neodvracej zrak 
Drama 
Německo, Itálie, 2018, 188 min  
Režie: Florian Henckel von Donnersmarck  
Hrají: Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer 
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný 
Německy a rusky s českými titulky 
 

Strhující drama o osvobozující síle umění a lidské tvořivosti. Příběh hrdinů je inspirován skutečnými 
událostmi i osobami a překlenuje tři éry německé historie, během nichž malíř Kurt Bartnert prožil své 
dětství v nacistickém Německu, dospíval v komunistickém Východním Německu a svůj umělecký vývoj 
završil v Západním Německu. Florian Henckel von Donnersmarck (držitel Oscara za Životy těch 
druhých) natočil film pod vlivem zájmu o výtvarné umění a po inspirativním setkání s dílem německého 
malíře Gerharda Richtera, jehož život a dílo mu slouží jako jeden z inspiračních zdrojů. 
 

Co jsme komu zase udělali?  
Komedie 
Francie, Belgie, 2019, 98 min  
Režie: Philippe de Chauveron 
Hrají: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi 
Sadoun, Frédéric Chau, Elodie Fontan, Frédérique Bel 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Francouzsky s českými titulky i český dabing 
 

Claude a Marie Verneuilovi, milovníci staré dobré Francie, se 
s těžkým srdcem smířili s tím, že se jejich dcery provdaly za muže rozličných původů a podařilo se jim 
překonat všechny jejich zakořeněné předsudky. Ale nyní čelí nové krizi. Jejich čtyři švagrové Rachid, 
David, Chao a Charles jsou odhodláni z mnoha různých důvodů opustit Francii. Ale jak k tomu přijdou 
právě Claude a Marie Verneuilovi? Jejich obavy, že se z jejich blízkosti rozeběhnou po celém světě 
dcery i vnoučata, je vede k vymýšlení nejrůznějších důvodů jak je ve Francii všechny udržet. A to nejlépe 
tak, že jim dokáží, že je Francie tou nejúžasnější zemí na světě. A to i přesto, že na ni oba do této chvíle 
svorně s velkou chutí nadávali. 

 

Jan Palach 
Drama 
ČR, Slovensko, 2018, 124 min  
Režie: Robert Sedláček  
Hrají: Viktor Zavadil, Zuzana Bydžovská, Denisa Barešová, 
Kristína Kanátová, Michal Balcar, Karel Jirák, Jan Vondráček 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
 

Film Roberta Sedláčka podle scénáře Evy Kantůrkové, film o 
nekompromisním studentovi, který přinesl krajní oběť v touze vyburcovat národ z okupační letargie. Jan 
Palach, jméno, které u nás zná každý. Film vypráví příběh posledních měsíců Palachova života, ukazuje 
cestu, na níž se z milujícího syna, oddaného přítele a citlivého, přemýšlivého studenta filozofie stala 
„pochodeň číslo 1“. 

 

Balón  
Drama 
Německo, 2018, 120 min  
Režie: Michael Herbig 
Hrají: Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross, Alicia 
von Rittberg, Thomas Kretschmann 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Český dabing  
 

Rok 1979. Rozdělené Německo v čase vrcholící studené války. Dvě východoněmecké rodiny touží po 
normálním životě ve svobodné zemi a v utajení připravují velký plán útěku na západ. Jejich hlavními 
zbraněmi jsou odvaha a vynalézavost, díky nimž postaví horkovzdušný balón, s kterým se všech osm 
členů obou rodin pokusí přeletět do Západního Německa. Balón však těsně před hranicí havaruje a 
východoněmecká tajná policie Stasi nalezne stopy po tomto jejich nezdařeném pokusu o útěk. Okamžitě 
se rozeběhne vyšetřování a pátrání. Obě rodiny pod velkým časovým tlakem shání materiál a vyrábí 
nový balón, ale každým dnem se okruh policejního pátrání kolem nich zužuje, hrozí jim odhalení a 
zatčení. Začíná nebezpečný závod s časem a s policií v patách. Dostanou ještě šanci na druhý pokus? 



Všechno bude 
Drama 
ČR, Slovinsko, Polsko, Slovensko, 2018, 85 min  
Režie: Olmo Omerzu 
Hrají: Tomáš Mrvík, Jan František Uher, Eliška Křenková, 
Lenka Vlasáková, Martin Pechlát 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
 

Road movie o klučičím přátelství, dobrodružství a velké svobodě natočil oceňovaný režisér Olmo 
Omerzu a byl za něj na letošním karlovarském festivalu oceněn cenou za nejlepší režii. Jeho nový 
originální film přináší příběh dvou kluků, kterým ještě nebylo ani patnáct. Společně se vydávají v 
ukradeném autě na cestu přes celou republiku, cílem jejich útěku je pocit svobody a touha něco zažít.  

 

Na krátko  
Drama 
ČR, 2018, 107 min  
Režie: Jakub Šmíd 
Hrají: Jindřich Skokan, Julia Issa, Petra Špalková, Marta 
Vančurová, Martin Finger  
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
 

Příběh o dětech, které předčasně dospívají, protože už tu nejsou celé rodiny, aby je chránily před tím, 
jaký svět skutečně je. A které zkoušku z dospělosti musejí skládat předčasně. A o dospělých, kteří 
nevědí, jak jim pomoci. Jak by mohli, když nedokážou pomoct ani sobě. Na krátko je drama o chlapci 
Jakubovi, který zjistí, že jeho dosavadní život byla lež. A jemuž nezbude, než okamžitě dospět a se 
ztrátou iluzí se vyrovnat, anebo… skončit špatně. Pomoct mu nemůže nikdo. Ani matka, protože to ona 
mu lhala. Ani otec, který na něj ve skutečnosti celý život kašlal. Ani sestra Pavlína, která je ve svých 
šestnácti také prahu zjištění, že život je úplně jiný, než si ho představovala. Autorkou scénáře je 
oceňovaná spisovatelka Petra Soukupová  

 

Zahradnictví: Rodinný přítel  
Historický / drama 
ČR, SR, Polsko, 2017, 130 min  
Režie: Jan Hřebejk  
Hrají: Ondřej Sokol, Aňa Geislerová, Martin Finger, Jiří 
Macháček, Gabriela Míčová, Klára Melíšková, Karel Dobrý, 
David Novotný, Lenka Krobotová, Sabina Remundová 
Přístupnost: pro všechny 
 

Rodinný přítel je první z filmů trilogie Zahradnictví. Tři mladé ženy a jejich dvě děti čekají během 
německé okupace na návrat svých vězněných mužů a otců. Válkou vynucenému rodinnému 
společenství mezitím obětavě pomáhá rodinný přítel, lékař Jiří. „Tento film je příběhem lásky, která 
nesměla být naplněna. Vypráví o věrnosti, touze, vině a lásce, o odchodech a návratech, o rodině, 
rodičích a dětech,“ prozradil Petr Jarchovský. 

 

Zahradnictví: Dezertér  
Tragikomedie 
ČR, SR, Polsko, 2017, 115 min 
Režie: Jan Hřebejk  
Hrají: Jiří Macháček, Gabriela Míčová, Klára Melíšková, Aňa 
Geislerová, Martin Finger, Karel Dobrý, David Novotný 
Přístupnost: pro všechny 

 

Dezertér je druhá část trilogie Zahradnictví. Příběh se odehrává na pozadí událostí v letech 1947-1953. 
Hlavní roli zde hraje majitel noblesního kadeřnického salonu Otto a jeho rodina, kterou zde zaměstnává. 
Podnik je naplněním jeho života, po všech válečných útrapách se sem vrací jako uznávaný šéf se svou 
manželkou a jejími sestrami. Teď všichni s ohromným úsilím realizují svůj sen, jenže přichází zlom po 
únorovém puči. Ottova firma je vyvlastněna státem a jemu se podruhé v životě rozpadá svět. Tentokrát 
jsou však důsledky fatální… 

 



Zahradnictví: Nápadník 
Romantická komedie 
ČR, SR, Polsko, 2017, 113 min 
Režie: Jan Hřebejk  
Hrají: Anna Fialová, Ivan Lupták, Tereza Hladíková, Aňa 
Geislerová, Martin Finger, Gabriela Míčová, Klára Melíšková 
Přístupnost: pro všechny 

 

Nápadník je romantickou komedií o představách rodičů, jak by mělo vypadat štěstí jejich dětí. Příběh 
filmu se odehrává na konci 50. let a s tragikomickým nadhledem vykresluje střet mezi předválečnou a 
poválečnou generací. Každá tato generace má svoji představu o tom, jak k štěstí dojít a jisté je, že si k 
němu musí cestu vybojovat cestu sama. 

 

Ztratili jsme Stalina 
Komedie / satira 
Velká Británie, Francie, 2017, 106 min  
Režie: Armando Iannucci 
Hrají: Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Paddy Considine, 
Jason Isaacs, Michael Palin, Olga Kurylenko 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Anglicky s českými titulky  
 

Velký vůdce padl. Přímo na koberec. Jmenuje se Stalin. Nad jeho mrtvolou začíná tragikomický boj o 
nástupnictví. Soudruzi z politbyra se pomalu zbavují letitého strachu a začíná ta pravá podívaná. Jestli 
se vám to nezdá jako dostatečně důvtipná zápletka, tak věřte, že film Ztratili jsme Stalina ve své 
tragičnosti a schopnosti utahovat si z velkých věcí je vtipný velmi. V Rusku tento film zakázali. 

 

Srdečně vás vítáme  
Komedie 
Francie, Belgie, 2017, 92 min 
Režie: Philippe de Chauveron  
Hrají: Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Francouzsky s českými titulky  
 

Další bláznivá komedie od režiséra filmu Co jsme komu udělali?. Opět se představí ztřeštěný Christian 
Clavier jako Jean-Etienne, který je respektovanou osobností. Tento humanista je dokonale odtržen od 
reality. Což se mu stane osudným, když v televizní debatě, v níž se řeší téma pomoci lidem v nouzi, 
vyzve jakoukoliv romskou rodinu k soužití u nich doma. Stačí, když zazvoní a budou vítanými hosty. A 
Jean-Etienne rovnou na kameru nadiktuje i adresu. Pak se nemůže divit, že u něj večer zadrnčí zvonek 
a za vraty stojí usměvavý Babik se svou početnou rodinou. Jean-Etiennovi nezbývá nic jiného než svůj 
slib dodržet. Netuší, že jej i jeho rodinu čeká jedna z nejtěžších životních zkoušek a hlavně brutální test 
míry tolerance, solidarity a humanismu. 

 

Rande naslepo  
Romantická komedie 
Německo, 2017, 111 min  
Režie: Marc Rothemud 
Hrají: Kostja Ullmann, Jacob Matschenz, Anna Maria Mühe 
Přístupnost: pro všechny 
Český dabing 
 

Práce v hotelu – to je sen, který si hýčká Saliya už od dětství. Jako teenager ale začne ztrácet zrak. Zdá 
se, že sen je v troskách. Ale i přes svůj handicap postupně získává větší sebevědomí a dokonce se 
odváží přihlásit na stáž do slavného hotelu. Díky přípravě uspěje a místo získá. Jen nepřizná, že tak 
trochu skoro vůbec nevidí. Odhalí jej až jeho kolega Max, který mu pomáhá, aby se vypořádal i s těmi 
nejobtížnějšími situacemi. Saliya se učí nazpaměť všechny trasy, počty schodů, prostírání stolů. Vtlouká 
si do hlavy tvary předmětů, rozmístění věcí na baru, na pokojích pro hosty… I přes svou zrakovou vadu 
si všimne Laury a vypadá to, že kromě zraku navíc ztratí i srdce a bohužel i rozum. Hrozí, že neuspěje 
ani v lásce a ani v hotelu…  

 



Už je tady zas 
Satira / komedie  
Německo, 2015, 116 min 
Režie: David Wnendt 
Hrají: Oliver Masucci, Fabian Busch, Katja Riemann 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Německy s českými titulky 
 

Téměř sedmdesát let po neslavném odchodu se Hitler překvapeně probouzí v dnešním Berlíně. A 
bilance není radostná. Válka skončila a to porážkou, jeho strana neexistuje. Hitler „své“ město sotva 
poznává. Berlín je plný cizinců a v Německu vládne žena. Hitler se ale rychle rozkoukává a začíná 
novou kariéru díky televizi. Sice nikoliv ve funkci vůdce národa, ale jako komik. A to díky tomu, že jej 
považují za imitátora sebe samého. Postupně se stává nejen televizní hvězdou s vlastním pořadem, 
führer začíná mít jiné plány, než jen být zábavným kritikem. Románu Už je tady zas Timura Vermese 
se dosud prodalo přes milion výtisků. Nyní se tato hořká satira dočkala i filmového zpracování.  

 

Kolonie 
Thriller  
Německo, Lucembursko, Francie, 2015, 110 min 
Režie: Florian Gallenberger 
Hrají: Emma Watson, Daniel Brühl, Michael Nyqvist 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Anglicky s českými titulky 
 

Drama Kolonie je inspirované skutečnými událostmi. Lena je německou občankou, ale jejím druhým 
domovem je Chile. V této zemi žije její partner Daniel. Je rok 1973, v čele země stojí prezident Allende 
a jeho vláda rozděluje společnost. Daniel stojí na jeho straně. Vojenský převrat vedený Pinochetem 
zavádí v zemi diktaturu. Daniel a Lena jsou zadrženi a ocitnou se v internačním táboře chilské junty. 
Lena je po čase propuštěna, ale Daniel se ztratí neznámo kde. Lenu pátrání zavede až k branám 
podivné kolonie Dignidad. Tu založil evangelický kazatel a bývalý nacista Paul Schäfer. Lena do kolonie 
vstoupí jako dobrovolnice a je zařazena do ženského oddělení. Podstupuje zde převýchovu otrockou 
prací. Po čase se jí podaří Daniela v kolonii nalézt a kontaktovat. To je však jen dílčí úspěch. Pokud 
chtějí mít budoucnost, musí se dostat nejprve z přísně střeženého komplexu a následně i ze země. 

 


